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Skúlastýrisfundir 

Skúlastýrislimir 

Felags skúlastýrisfundur við skúlastýrið í Vestmanna 

Fundir hjá Heim og Skúli 

Foreldratiltak 

Emnir skúlastýrið hevur arbeitt og arbeiðir við 

 

Í vár vóru 4 skúlastýrisfundir, ein fundur eftir summarferiuna og ein felags fundur við skúlastýrið í 

Vestmanna 

 

Jórun Simonsen, formaður, Andrea á Rípuni, varaformaður, Elspa Petersen, foreldraumboð, Turið á 

Tórgarði, læraraumboð, Heri Müller, kommunu umboð, Tummas Marni Joensen, kommunu umboð 

og Høgni Warberg, skúlaleiðari og fastur skrivari. 

 

Felagið heim og skúli hava skipa fyri tveimum tiltøkum síðani seinast. 15 mars var evni  

førleikamenning av skúlastýrum og 3 mai var aðalfundur. Førleikamenning av skúlastýrinum, til 

fyrilesturin var høvðusboðskapurin at allir partar í skúlaskipanini hava ábyrgd av barninum, aftaná 

var bólkaarbeiði.  Til aðalfundin var millum annað uppskot til viðtøkur viðgjørt og val av nevnd, tit 

kunnu lesa meir um hettar á heimasíðuni http://www.heimogskuli.fo/. Heim og skúli sendi seinast 

heyst eitt spurnarblað út til øll skúlastýrið, har endamálið var at fáa til vega upplýsingar og hagtøl 

viðvíkjandi samstarvinum millum heim og skúla, 30 skúlar ella uml 80% svaraðu. Heim og skúli 

meta seg at hava fingið nógva áhugaverda vitan og vit kunnu vænta at fáa eitt nýtt spurnarblað, við 

færri men meira náðgreiniligum spurdómum í heyst. 

 

Vit høvdu eitt væleydna foreldratiltak 26 juni, við ymiskum rørslu spølum, grill og hugna. Væntandi 

og vónandi verður okkurt líknandi tiltak aftur næsta ár. 

 

Heimasíðan: Sum vónandi øllum kunnugt hevur skúlin hevur fingið nýggja heimasíðu,og nakað av 

innihaldinum er blivið rætta ella uppdatera. http://kvivikarskuli.fo/.   

 

Virðisgrundarlag: Virðisgrundarlagið meta vit sum ein av hornasteinunum í skúlanum, har vit seta 

orð á hvørji virðir vit meta høgt. Vit hava umrøtt virðisgrundarlagið á nógvum fundum og nógv 

útkast hava verið gjørd og viðgjørd. Endaliga útkastið er nú blivið samtykt og liggur á forsíðuni á 

heimasíðuni. 

 

Trivnaðarkanning: Í samband við at kommunan ætlar at gerða eina trivnaðarkanning í Áarlon, bleiv 

viðgjørt um vit skuldu gerða eina trivnaðarkanning á skúlanum. Trivnaðarkanningin verður gjørd 

her á skúlanum, eftir heystfríðtíðina. 

 

Samskipan av undirvísing: VÍF setti seg í samband við skúlastýrið um at samskipa tímatalvurnar í 

Kvívík og Vestmanna, fyri at fáa venjingartíðirnar at passað betri. Skúlaleiðarnir hava tosað saman, 

men enn hevur ikki borið til at kunna samskipa tímatalvurnar. 

 

Skúlakoyring: Skúlakoyring hevur verið ein afturvendandi trupuleiki, ikki bara til og frá Kvívík, 

men eisini til og frá Vestmanna. Skúlastýrini orðaðu eitt felags skriv til Kvívíkar kommunu seinasta 

heyst, har vit heittu á kommununa at betra umstøðurnar. Vit hava onki skrivligt svar fingið, men frá 

http://www.heimogskuli.fo/
http://kvivikarskuli.fo/


kommunu umboðunum eru vit kunna um at kommunan hevur arbeitt við sakini, enn eru tó ongar 

broytingar ella betringar hendar. Aftur í ár var skúlakoyringin á skránni til felagsskúlastýrisfundin, 

har niðurstøðan var, at senda enn eitt skriv til Kvívíkar kommunu við kopi til Vestmanna kommunu 

at bólturin liggur hjá teimum 

 

Fíggjarætlan: Fíggjarætlanin fyri 2015 var viðgjørd á seinasta skúlastýris fundi, nakrar tillagingar 

vóru gjørdar og fíggjarætlanin er send kommununi. 

 

Samstarv: Á felags skúlastýrisfundinum ímillum Kvívík og Vestmanna, bleiv heitt á leiðarnar at 

økja samstarvið ímillum skúlarnar. Har var serliga hugsa um 7.flokk, men eisini teir yngru 

flokkarnar. Tað var stórur vælvilji til økt samstarv og tað fyrsta verður at skúlaleiðarnir skulu hava 

ein fund í inniverðandi viku.  

 

Arbeiði framyvir: At kannað um skúlastýrið ger tað arbeiði ið er fyriskriva í fólkaskúlalógini 

http://www.logir.fo/system/foframe.htm og har gjøgnumganga meginreglur, atferðarreglur og 

tilbúgvingarætlan 
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